
 پزشکی؛

 اخالق یا معلومات؟

نزدهمشاکنج  در وگوگفت کی تیروا
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در سروک موضوع  سام! دروددوصد سالم و ( 1)   

رح کرد؛ موضوعی که یک مقدار حساس و جالبی رو مط

د مشغول ی یک فرو اون هم این بود که حرفه زه.برانگیچالش

تا چه  پیرامون علوم پزشکی هایبه کار یا پژوهش در رشته

و چه مقدار به معلومات اون فرد  ،اعتقادات منطق وحد به 

علوم تجربی و  که ستجذابیت موضوع اینجا .بستگی داره

به جهت ارتباط با سالمتی  ،الخصوص علوم پزشکیعلی

فرد  موجودات زنده، خیلی با اخالق و بعد از اون با اعتقادات

سر و  گیرهو تاثیری که اون فرد از جامعه و اطرافیانش می

. ره. اما فلسفه موضوعی بود که نیاز به روشنگری داشتکار دا

 جستارشما هم نتایج جالبی بعد از شنیدن این  احتماال

 خواهید گرفت.

از نظر من »  :بود که گفت امیدولین نظر از ( ا2) 

ز بستگی به شرایط انتخاب یه شخص بیشتر از هر چی

که خب  «گرده به تحقیق طرفکمتر برمی اطرافش داره و
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اهمیت تاثیر محیط و شرایط بر تصمیمات  امید از نظر

 سامی مواردی که فرد متخصص بیشتر از معلومات و بقیه

 مطرح کرد هست.

در این رشته  که اتفاقاً خودش همافشین اما برای ( 3)

، قدری ابهام وجود داشت که سام این مشغول به کاره

منظورم اینه » : بهام رو به خوبی برطرف کرد و گفتا

توی فلسفه پزشکی داریم از یک مکتبی پیروی وقتی که 

کنیم، آیا پیروی کردن از این مکتب خاص، روی می

قبول  «.؟ما توی پروسه درمان تاثیر گذاره عملکرد یشیوه

اینکه یک فرد هنگام  ؟مهمیه موضوع  دارید موضوع،

پژوهش و یا درمان یک فرد دیگه، بتونه عقایدش و 

رو مدیریت کنه، کار  کنهمکاتبی که ازشون پیروی می

  آسونی نیست!
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به  سامبعد از توضیحات  در ادامه و دقیقاً نعیم( 4) 

دین داری یا بیی دینو مسئله گهرو می شنظر افشین

یک  بودن یک پزشک معالج رو در کشورمون به عنوان

ریم دکتر، ما توی ایران وقتی می »:  کنهمطرح می مثال

مربوط به کشور ده که بیشتر بهمون پرهیز غذایی می

 ممکنه یه. یا مثال ن گرمی و سردی(ه)همونخودمو

 نسبت به یک پزشک تجویز متفاوتیمذهبی  پزشکی

 نعیماما از مثال  یاسی. «.مذهبی داشته باشه کمتر

از  سامخواد بدونه که منظور کنه و میاستفاده می

 یاسیو البته ؟! تقادات و منطق همون مثال نعیمه یا نهاع

رو زیر  سامره و از اساس جستار تر هم میفرایک مقدار 

 «؟ چرا این سوال به ذهنت رسید»  بره:سوال می
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و در پاسخی درخور  در این مقطع از جستار سام( 5)  

: تر کرد و گفتموضوع رو تخصصی یاسیبه سوال چالشی 

 شیکاگوتیم پزشکی  گری و ناتومیآکتاب  بعد از دیدن»

چرا تئوری و پروتکل  هسوالی توی ذهنم شکل گرفت ک

ها با پزشکان ایرانی متفاوته، بنابراین به این درمانی اون

نتیجه رسیدم ریشه اون توی تحصیالت اکادمیک ماست. با 

چندتا پزشک هم که مشورت کردم، دلیل اون رو توی مکتب 

دونستن، پس خواستم وارد فلسفی پزشکان ایرانی می

ذهن سام رو چیزی که  «م.اخالقی بش-مباحثه فلسفی

ن معتقد به کرده، تفاوت نگاه و عملکرد متخصصامشغول 

معتقد خاص )مثال به دین اسالم( و متخصصان نایک مکتب 

 خاصه. مکتبیه به 

 سوال سام براش که حاال افشینو اما بشنویم از ( 6)

مورد پزشکی؛ خوب به صورت یک در » :کامال جا افتاده
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بتونی بین  قاعده در مبانی اخالق پزشکی، خیلی مهمه که

تصمیم علمی در مورد بیمار و نوع تفکر و اعتقاد شخصی، 

یعنی اولویت پزشک، درمان بیمار به ؛ مرز قائل بشی

ولی قطعا سخت  ،باشههای علمی ثابت شده روز شرو

ایجاد تونه به یه پزشک در از مواردی که می. خواهد بود

 گاهآ تمرین و تکرار در کنارو حفظ این مرز کمک کنه، 

 ه.از تفکر و اعتقاد شخصی اثیرپذیریت بودن به این ویژگیِ

ها باید در مه من آدم رُکی باشم و فکر کنم آداگمثال 

هارو صریح بزنن، و هیچ موردی نباید شون حرفزندگی

گنگ بمونه و سکوت در مقابل هر اتفاق، به منزله خیانت 

ار خوب اگه با این شیوه بیم ،کاری من تعریف بشهو پنهان

تونم مرزی بین کار اال نمیمببینم چه اتفاقی میوفته، احت

ولی با دیدن  .پزشکی و زندگی روزمره خودم قائل بشم

به تضاد  ،بیشتر و دیدن نتیجه این عمل من بیماران

پی  ای در برخورد با بیمارویژگی رُک بودن و اصول حرفه
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که بتونم این مرز رو ” گیرمیاد می”به مرور  برم ومی

های دیگه با خیلی ویژگیتونه میاین مثال . کنمتر پررنگ

 یا چیزای دیگه. ین بشه مثال مسائل اعتقاد مذهبیجایگز

بین پزشک  تفاوت و اینجا یکی از مواردی خواهد بود که

ه ) دقیقا مثل اینکه شمشخص میغیر متبحر  حر وبمت

بگیم با یه جراح ماهر سروکار داریم چون با تجربه و 

 (.بیادر های سخت بپس اکثر جراحیعلمش تونسته از 

پزشکی که بتونه هر روز این مرز رو با پیشرفت علم 

 «.تری خواهد بودتر کنه، پزشک قابل اعتمادپررنگ

به  اشاره جالبی افشیناین بخش از صحبت ( 7)

کنم در کل فکر می» :دارهاهمیت آگاهی و آگاه بودن 

ها و حتی همه مراحل سوال تو رو در مورد همه شغل

ها شه مطرح کرد که شاید یکی از راه حلزندگی می

در هر لحظه به اینکه ما ” آگاه بودن ”  .همین باشه

ناخواسته تحت تأثیر اعتقادات و تفکرات شخصی خودمون 
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هستیم که ممکنه درست نباشه، و در مورد پزشکی به 

دلیل حساسیت بیشترش، تنها راه برای کمتر کردن تأثیر 

انتخاب تصمیم درمانی غلط برای  این مسائل شخصی در

حواسمون باشه که بخش بزرگی . بیمار، رجوع به علم روزه

نگر( )گذشته Retrospectiveاز علم پزشکی به صورت 

شکل گرفته، یعنی بررسی آماری آزمون و خطاهایی که 

هایی هدر گذشته رخ داده و به دنبالش شکل گرفتن فرضی

 «.(نگرآینده ) Prospectiveبرای تحقیقات

گو شد: ووارد گفت جهان یهم با اصول پزشک یمصطف( 8)

معه پزشکان در جهان هست که جا دییچهار اصل مورد تا»

: احترام به کی :باشند بندیبهش پا دیبا ها کزشهمه پ

حق داره روش  ماریب یعنی ؛یو استقالل فرد یخودمختار

از اون امتناع کنه. دو:  ایدرمان خودش رو انتخاب کنه 

 ماریبه نفع ب دیحوزه با نیفرد شاغل در ا یعنی ؛یسودرسان

به فرد  یعنی ؛یو سود اون عمل کند. سه: عدم ضرررسان
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مربوط به  ائلدر مس یعنیوارد نشه. چهار: عدالت؛  یبیآس

در مورد  یریگمیمو تص ابیکم یدرمان یمنابع بهداشت عیتوز

عدالت و  کنه،یم افتیرو در یچه درمان یچه کس نکهیا

اصول باهم در  نیا یگاه حاال .بشه تیرعا یانصاف و برابر

 یسرطان داره ول یمسن ماری. مثال برنیگیتعارض قرار م

وگرنه  دیتورو خدا به پدرمون نگ گنیم انیهاش مبچه

هست  یماریمبتال به ب یمثال فرد ای! نهیبیم یروح بیآس

که درخواست داره  یماریکنه. با ب یم یو از درمان خوددار

اصول با منافع  نیهم ا یبشه. گاه قیمخدر تزر یبهش دارو

در  شتریب یتخت خال کیپزشک تعارض داره. مثال  یفرد

 هااز اون یکیوجود داره که  ماریو دو ب ستین مارستانیب

منافع و روش  تعارضِ  گنیم نایا به! هست خودش فرزند

 « برخورد خودش رو داره.

 خب، همون طور که احتماال تا االن فهمیدید( 9)  

 مطالعه هم منده وپزشکی عالقه اخالقی وزهبه ح سام
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رسم که همه این شرایط دارم به این نتیجه می» :داشته

تونم درک کنم چه زمانی باید چه نسبی هستن، ولی نمی

کاری رو انجام داد. درواقع همین سواال بودن که به من 

لومات فیزیولوزی و عفهموندن پزشکی چیزی بیشتر از م

نیاز به یک فلسفه منحصر به فردی داره که پاتولوژی هست. 

پاسخ  افشین .« شاید نتونیم توی هیچ کتابی پیداش کنیم

درستی راه رو از کجا باید  مبنی بر اینکه باالخره سامنگرانی 

طوالنی بودن تحصیل در رشته  نگران نباش!» :داد فهمید

رو پایین  کنه که احتمال خطاپزشکی همین کمک رو می

کنی که دیدگاه و روش خودتو پیدا و فرصت پیدا میبیاره 

کنی که با شیوه و نگرش کنی و به افرادی دسترسی پیدا می

 «.یگیرتری و برای مشورت ازشون کمک میها موافقاون

ده و با ورودش قدری فضا رو تغییر می ماجداما ( 10)

ها یا به قول خودش اهمیت ویژگی یبه مسئله
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اینجا بحث بیشتر رفت »:  پردازههای شخصی میفضیلت

سمتِ مسائل اخالقی؛ یعنی اینکه مرز اخالق و پزشکی 

یه سوال این وسط مطرح شد که کمتر  کجاست. ولی

های شخصِی فرد بهش پرداختیم. و اون اینکه فضیلت

چقدر در طبابتِ اون موثر هستن. مثال آیا برای یک 

های شخصیتی خاصی پزشکِ خوب بودن الزمه که ویژگی

داشت؟ االن ما در سیستم آموزشِ پزشکی روی هیچ 

کنیم. اگر هم از چیزی بجز دانش پزشکی تاکید نمی

ن رازداری و احترام به بیمار ومرزنیم منظواخالق حرف می

های خاص که نباید از هاست؛ یعنی یک سری رفتارو این

م یک گها نیست. من میاما بحث من این. هپزشک سر بزن

صیِت درونی پزشک هست که روی سری چیزها در شخ

 یم.ها نمی پردازناوگذارن و ما اصال به طبابتش اثر می

 هپزشک برای اینکه پزشکِ خوبی باش که یک هچقدر مهم

. این البته هانسانِ درستی باش ،لحاظ درونی هم از
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ای و هر شغلی تهمخصوص پزشکی نیست و درباره هر رش

های صحبت «.پرسید واین سوال ر شهدر جامعه می

تأمل برانگیز بود و باعث شد جریان جستار قدری  ماجد

ی اخالق پزشکی، شکل مسئلهبه صِرف از پرداختن 

هم همین تغییر  سامپاسخ جالب تری بگیره و جامع

 جریان رو نشون میده. 

کم داره به پاسخ برخی که حاال مشخصه کم سام( 11)

رسه، از اون هزارها سوالی که ذهنش رو مشغول کرده می

به نظرم تک تک » نویسه :اینطور می ماجددر جواب به 

در  یدمآ سپری شده در زندگی هر هایها و ثانیهلحظه

یک اخالق و روح اون آدم نقش دارن. دلیلش هم وجود 

البته این ایده نامیمش. جسم سه پوندی است که مغز می

باید  سن کمبازده باشه، یعنی شما از من ممکنه کم

که در اون استعداد پزشک شدن هست رو در  یکودک
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شرایطی ایمن و کنترل شده قرار بدین که شاید غیر 

بر عوامل ممکن باشه. ولی سازگاری خود شخص در برا

 «د.تر خواهد بوبیرونی از کودکی هم مهم

شده در این جستار، یکی انگار مطالب نگارش ( 12) 

در ذهنش داشت رو تا  سامترین سواالتی که از مهم

حدودی پاسخ داد و اون رو وادار کرد که مدتی در خلوت 

خودش به فکر فرو بره و مطالعاتی جسته و گریخته داشته 

 پس از حدود ده روز ماجدمجددش به  باشه. از پاسخ

جدی داره  اینطور پیداست که به این موضوع نگاهی کامال

با استفاده از نظرات به اشتراک گذاشته و خوشبختانه 

: هم رسید ایبندی شدهطبقه به نتایجشده در این جستار 

پس از چند روز روی چندی از این عوامل فکر کردم و »

به سِیر زندگی و  این مسائل به نتایجی رسیدم. اول اینکه

شدن طی کرده،  تا پزشک یک فرد که سختی مسیر

 ن فردفیان اوااطر ،پارامتر یندوم. هوابستگی زیادی دار
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ن تا مباحثی و، از رفتار هاشدوستاناز خانواده تا  .هستند

ن بعد از اینکه وهاشاز واکنش و کنیها مطرح میناو که با

سومین  .انجام دادی ورفتی یا کاری ر ومسیری ر فهمنمی

رشته انتخاب  برای دالیلش. هفرد خود اندازمورد چشم

با عالقه ، سال دبیرستان 3 در دالیلش برای اینکه، تجربی

و  مطالعه کردهرو  شناسیا پیچیده زیستکتاب نسبت

 روحدود دو دهه از زندگیش  شهباعث می که هاشانگیزه

 هااین ، همهبپردازهو فراگیری طب و مهارت به تحصیل 

 «… نن زمینه ذهنی را تشکیل میداو

ها ، نظرات مفید سروکیسامبا توجه به جستار ( 13) 

بندی شه اینطور جمعخودش می انتهاییگیری و نتیجه

وارد مسیر دشوار و پر فراز و نشیب هر کرد که کسی که 

شه، نوع تصمیماتش در های علوم پزشکی مییک از رشته

تونه حاصل ایش میی کاریش و در زندگی حرفهآینده

، مسیری و محفوظات از معلومات تالقی چندین عامل اعم



 14 از 14                                                        اخالق یا معلومات پزشکی؛
 

ای که برای رسیدن به این نقطه که طی کرده، انگیزه

داشته و در نهایت تاثیر برخورد با اطرافیانش باشه. اما 

تا چه حد برای هرکدام از این عوامل تقدم  اون فرد اینکه

 البته و نسبتا ذاتی گرده به منطق، برمیبشهیا تاخر قائل 

 کنه. از این تالقی کسب میشی که فرد متخصص من

 

 

 


